
 

ACTA CONSELL DE COMÚ DE DATA 6 DE MARÇ DE 2019 

 

Avui 6 de març de 2019, a les 12.10 hores te lloc a Casa Comuna de La Massana una 
reunió de Consell de Comú: 

 
ASSISTEIXEN: 

1 Cònsol Major David Baró Riba 
2 Cònsol Menor Olga Molné Soldevila 
3 Consellera Major Sergi Balielles Sagarra 
4 Conseller Menor Jael Pozo Lozano 
5 Capitana Eva Sansa Jordan 
6 Consellera Josep Maria Garrallà Subirana 
7 Conseller Natalia Fanny Cusnir Capoccia 
8 Consellera Sergi Gueimonde Bujaldon 
9 Conseller Francisca Guerrero Lopez 
10 Consellera Cristina Romero Ayuso 
11 Consellera Josep Maria Agell Abel 
90 Conseller Albert Esteve Garcia 

 
 
Actua com a secretària general Mònica Rogé Pujal. 
 
El cònsol obra la sessió donant la benvinguda a tots els assistents i continua dient que 
aquesta Sessió de Consell s’ha convocat d’acord amb el que disposen els articles 19.b i 
21 de l’Ordinació d’Organització i Funcionament dels Comuns. D’acord amb el que 
disposen els Articles 23.2 i 23.3. d’aquesta Ordinació no hi ha hagut cap pregunta 
proposada ni s’ha presentat cap assumpte a incloure a l’ordre del dia per part dels 
consellers de Comú dins del termini establert, per tant es segueix amb l’ordre del dia 
previst per la sessió d’avui. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 26 de febrer de validació de 

les candidatures 

2. Presa de jurament dels nous càrrecs 

3. Nomenament dels membres de la Junta de Govern  

4. Proposa d’aprovació de la composició de les comissions 

5. Proposta d’aprovació de la composició del Consell d’Administració d’EMAP 

SAU 



RELACIÓ D’ACORDS 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 26 de febrer de validació de les 

candidatures 
El cònsol major, l’Hble. Sr. David Baró, pren la paraula i recorda a tots els assistents 
que aquesta Acta correspon a la verificació, validació i proclamació de les candidatures, 
que tots els consellers han pogut constatar i consultar al núvol i són públiques al BOPA 
des del mateix dia. 
 
Essent tots els vots a favor, i sense cap comentari al respecte per part dels assistents, 
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 26 de febrer del 2019. 
 
2. Presa de jurament dels nous càrrecs 
Secretaria General 
000020/2019-PROPDEP  
Secretaria General 
Presa de jurament dels nous càrrecs. 
 
El cònsol pren la paraula i diu: 
 
“Abans de procedir a les diferents preses de jurament, voldria dedicar unes paraules de 
reconeixement al que fins la setmana passada ha estat cònsol menor, Raul Ferré. 
 
Si algú de tots nosaltres destaca per ser molt proper al ciutadà, si haguéssim de 
consensuar qui té més dots de gent, qui és més sensible per detectar problemes i 
solucionar-los ràpidament, amb el lema acció reacció que tantes vegades hem dit i 
sentit, penso que tots diríem sense cap dubte que aquesta persona és el Raul Ferré. 
 
No cal que et digui que t’enyorarem molt a les juntes de Govern, a les comissions, i en 
el meu cas, a més a més, en el dia a dia a Casa Comuna. Però els amics, i els amics 
fidels i compromesos, mai s’obliden, i ja saps que continues estan amb el teus. 
 
Per a mi has estat un gran company de viatge durant aquests set anys i dos mesos. 
Sempre he dit i s’ha dit que fèiem un tàndem perfecte, que tenim caràcters oposats i 
alhora molt complementaris, i segur que he après molt de tu igual que has après de mi i 
de tot l’equip comunal. 
 
Durant aquests set anys i dos mesos hem viscut molts moments intensos en emocions, 
també alguns dies complicats, que hem superat treballant molt intensament. I penso que 
ens ha ajudat la teva manera optimista d’encarar les situacions, la teva espontaneïtat en 
la negociació de qualsevol tema. Has fet que les coses complicades ho siguin menys. 
 
Penso sincerament que tens una gran capacitat per la política comunal. Així ho has 
demostrat amb la teva dedicació al servei del poble. Has estat un gran cònsol menor i 
estic convençut que els ciutadans et valoren molt positivament. Sempre has escoltat les 
demandes i has estat al peu del canó davant de qualsevol conflicte, com a cònsol menor 
i com a president de la comissió d’obres i serveis públics. 
 
De la mateixa manera que et dic que a la Massana et trobarem a faltar també et dic que 
ets un home de política, íntegre i honest, i que per això et desitjo i et desitgem el millor 



com a candidat a les properes eleccions generals del 7 d’abril. El que passi després ja és 
un altre tema i ara no és el moment, però sigui com sigui, et desitjo el millor futur dins 
el món de la política nacional perquè penso que homes com tu són molt necessaris per 
al país. 
 
En nom de tots, moltes gràcies, amic Raul, i molts encerts.” 
 
Tot seguit és passa al jurament dels diferents càrrecs. 
 
Primer de tot al nou conseller de comú, Josep Maria Agell, a qui dona la benvinguda a 
l’equip comunal dient que ser conseller de comú requereix dedicació, responsabilitat i 
una clara vocació de treballar per al bé comú. Aquest és l’esperit del comú de la 
Massana i així és com encoratgen a treballar al nou conseller, que tot seguit jurarà el 
càrrec i integrarà vàries comissions i la junta de Govern. 
 
El cònsol reclama la presència del Sr. Agell davant la taula presidencial i li pren de 
jurament, seguidament s’incorpora a la taula com a nou conseller. 
 
Un cop presents els 12 consellers de Comú, es proposa, segons dicta l’Ordinació 
d’Organització i funcionament dels Comuns, nomenar l’Hble. Sra. Olga Molné com a 
cònsol menor, nomenar l’Hble. Sr. Sergi Balielles com a conseller major i nomenar a la 
l’Hble. Sra. Jael Pozo com a consellera menor i mantenir com a capitana a l’Hble. Sra. 
Eva Sansa. 
 
Essent tots els vots a favor, s’aprova la proposta de nomenament de càrrecs per 
unanimitat i es procedeix al jurament de la cònsol menor. 
 
L’Hble. Sra. Olga Molné Soldevila jura el càrrec de cònsol menor. 
 
Seguidament el cònsol pronuncia el discurs següent: 
 
“Per a mi, el canvi més destacat després de la marxa del Raul, és sens dubte, l’entrada 
de la consellera Olga Molné com a cònsol menor de la Massana. 
 
Avui és un dia històric per la Massana, perquè, com sabeu, la Sra. Olga Molné passarà a 
esdevenir la primera dona cònsol de la història de la nostra parròquia. Està clar, fent un 
repàs a la composició d’aquesta taula, que les dones hi teniu un paper molt destacat des 
de fa diversos mandats, un equip paritari comunal paritari. Però ens faltava això, que 
poguéssim posar un article femení davant la paraula cònsol menor. 
 
Olga, ets la primera i n’estic molt orgullós perquè estic convençut que estaràs a l’alçada. 
No només per la teva experiència de set anys al comú, com a consellera de Serveis 
Públics, Obres i Cadastre, sinó per les teves aportacions professionals a tots nivells, pel 
teu coneixement de la parròquia i la teva capacitat de treballar en equip. 
 
Canvio de company de viatge i estic encantat que siguis tu qui m’acompanyi durant 
aquests mesos per cloure els diferents projectes que tenim en marxa amb tot l’equip 
comunal. 
 



Tu i jo compartim moltes coses a nivell personal, com per exemple, que des de petits 
hem mamat la política a casa i sempre hem tingut el cuquet per involucrar-nos en la vida 
pública. També crec que compartim maneres de fer, com pot ser dialogar per trobar 
solucions ràpides per la bona marxa de la parròquia. I tots sabem que també t’agrada el 
lema acció-reacció. 
 
Durant aquests anys hem compartit molts temes, ens coneixem sobradament i posarem 
tots els esforços per fer de la Massana un lloc millor.” 
 
A continuació es pren jurament al Sr. Sergi Balielles Sagarra, com a conseller major. 
 
Per finalitzar la Sra. Jael Pozo Lozano,  jura el càrrec de consellera menor. 
 
Per tancar aquest punt el cònsol diu que després d’aquests juraments el Consell de 
Comú ja es troba en la seva plena composició. 
  
3. Nomenament dels membres de la Junta de Govern  
Secretaria General 
000020/2019-PROPDEP  
Secretaria General 
Vist l’acord del Consell de Comú de data 11 de gener de l’any 2016 on d’acord amb el 
Capítol V de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, es va nomenar els 
membres de la Junta de Govern; 
Es proposa nomenar els membres de la Junta de Govern com segueix:  
Hble. Sr. David Baró Riba    
Hble. Sr. Olga Molné Soldevila    
Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra   
Hble. Sra. Jael Pozo Lozano  
Hble. Sra. Eva Sansa Jordan    
Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana  
Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia  
Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon  
Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez   
Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso  
Hble. Sr. Josep Maria Agell Abel  
 
Després de procedir a la votació, s’aprova per majoria amb l’abstenció del conseller de 
la minoria.  
 
4. Proposa d’aprovació de la composició de les comissions 
Secretaria General 
000020/2019-PROPDEP  
Secretaria General 
Vist l’acord del Consell de Comú de data 11 de gener de l’any 2016 on conforme a 
l’article 14 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, es van crear les 
comissions; 
 
Es proposa aprovar la nova composició de les comissions com segueix: 
 



Finances, Pressupost, Administració, Competències, Transferències i Comunicació 
President:   Hble. Sr. David Baró Riba 
Vicepresidenta: Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso 

Hble. Sra. Olga Molné Soldevila 
  Hble. Sr. Josep Maria Agell Abel 
  Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 

 
El cònsol informa que l’únic canvi que hi ha és que l’Hble. Sr. Agell integra aquesta 
comissió en lloc del Sr. Ferré.  
Anirà informant dels canvis en cada comissió.  
 
Serveis Públics, Obres i Cadastre 
President:  Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 
Vicepresident:  Hble. Sr. David Baró Riba 
   Hble. Sra. Olga Molné Soldevila 
   Hble. Sra. Eva Sansa Jordan 
   Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 

 
L’Hble. Sr. Ferré era president d’aquesta comissió i ara el conseller, l’Hble. Sr. Josep 
Maria Garrallà agafa la presidència, abans era el vicepresident. 
 
Urbanisme i Límits Parroquials  
Presidenta:   Hble. Sra. Olga Molné Soldevila 
Vicepresident:  Hble. Sr. David Baró Riba 

  Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra 
  Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon 
  Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 

 
No hi ha cap canvi en aquesta comissió. 
 
Turisme, Comerç i Dinamització 
President:   Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra 
Vicepresident:  Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 

Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon 
   Hble. Sr. Josep Maria Agell Abel 
   Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 
 
L’Hble. Sr. Agell s’integra a Turisme i Comerç. 
 
Via Pública, Parcs i Jardins i Circulació  
Presidenta:   Hble. Sra. Eva Sansa Jordan 
Vicepresident:  Hble. Sr. David Baró Riba 
   Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra 
   Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 
   Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 
 
En aquest cas l’Hble. Sr. Garrallà reemplaça al Sr. Ferré 
 
Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana  
Presidenta:   Hble. Sra. Jael Pozo Lozano 



Vicepresidenta: Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia 
   Hble. Sra. Eva Sansa Jordan 
   Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez 
   Hble. Sr. Albert Esteve Garcia   
 
No hi ha canvis. 
 
Educació, Joventut i Esports 
Presidenta:   Hble. Sra. Natàlia Fanny Cusnir Capoccia 
Vicepresidenta Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso 
   Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez 
   Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana 
   Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 
 
L’Hble. Sra. Cristina Romero passa a ser vicepresidenta i s’integra a  l’Hble. Sr. 
Garrallà 
 
Benestar Social i Gent Gran 
Presidenta:   Hble. Sra. Francisca Guerrero Lopez 
Vicepresidenta: Hble. Sra. Cristina Romero Ayuso 
   Hble. Sra. Jael Pozo Lozano 
   Hble. Sra. Natalia Fanny Cusnir Capoccia  
   Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 
 
No varia la composició. 
 
Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat 
President:   Hble. Sr. Sergi Gueimonde Bujaldon  
Vicepresidenta: Hble. Sra. Jael Pozo Lozano 

Hble. Sra. Olga Molné Soldevila 
  Hble. Sr. Josep Maria Agell Abel 
  Hble. Sr. Albert Esteve Garcia 

 
S’hi integra l’Hble. Sr. Agell. 
 
No havent cap comentari al respecte i després de sotmetre la proposta a votació, 
s’aprova per unanimitat. 
 
5. Proposta d’aprovació de la composició del Consell d’Administració d’EMAP 

SAU 
Secretaria General 
000020/2019-PROPDEP  
Secretaria General 
Es proposa aprovar la composició del Consell d’Administració d’EMAP SAU com 
segueix: 
 
President:  Hble. Sr. David Baró Riba (cònsol major) 
Vicepresident:  Hble. Sra. Olga  Olga Molné Soldevila (cònsol menor) 
Vocal:   Hble. Sr. Josep Maria Garrallà Subirana (conseller de comú) 
Vocal:   Hble. Sr. Albert Esteve Garcia (conseller de comú) 



Vocal:   Sr. David Moreno Aragon (membre professional extern) 
Vocal:   Sr. Josep Mª Gelabert Costa (membre professional extern) 
Vocal:   Sr. Patrick Toussaint Mas (membre professional extern) 
Secretària, amb veu però sense vot: Sra. Mònica Rogé Pujal (secretària general del 
Comú de La Massana) 
 
Abans de finalitzar, l’Hble. Sr. Albert Esteve pren la paraula per donar les gràcies al Sr. 
Raul Ferré i confessa que comparteix les paraules del Sr. Cònsol. Per a ell ha estat un 
plaer treballar amb el Sr. Raul Ferré a totes les Comissions i remarca amb to humorístic 
que avui també ha estat un dia històric per altra raó, ja que durant uns minuts, ha estat 
una mica menys en minoria abans de les noves incorporacions.  
Desitja tots els encerts a la nova composició del Comú i al nou conseller que 
s’incorpora. Diu també que esta segur que és continuarà treballant en la mateixa 
harmonia que fins ara.  
 
No havent cap comentari al respecte i essent tots els vots a favor, s’aprova per 
unanimitat. 
 
Per acabar el cònsol dirigeix unes paraules d’agraïment a tots els presents i aixeca la 
sessió a les 12.35 hores. 
 
 
 
 
Vist-i-plau      P.O. del Comú 
El cònsol major,     La secretària general 
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